АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 96-00-16

Възложител: община Септември
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00652
Адрес: гр.Септември, ул.“Александър Стамболийски“ №37а
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Даниела Малешкова
Телефон: 03561 7777
E-mail: municipality@septemvri.org
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно
средство за хора с увреждания по Проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот в
община Септември” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване» на Оперативна програма «Развитие на човешките
ресурси» 2014-2020, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Кратко описание: Община Септември е бенефициент по проект „Независим живот в община
Септември” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване» на Оперативна програма «Развитие на човешките
ресурси» 2014-2020, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ Регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0277-C01, сключен между община
Септември и Министерство на труда и социалната политика чрез главна дирекция "Европейски
фондове, международни програми и проекти".
Общата цел на проекта е да допринесе за разширяване на възможностите за подобряване
качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства, като се насърчават
равните възможности и се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на социалните
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услуги, предоставяни в общността на територията на община Септември.
Специфични цели:
- Да се предоставят интегрирани услуги за хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г.
с ограничения или в невъзможност за самообслужване, като се съчетаят комплексни действия в
посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и здравни услуги в общността или в
домашна среда, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение на
основата на индивидуална оценка на потребностите.
- Да се създаде център за почасово предоставяне на услуги за социално включване на целевата
група, работещ с квалифициран персонал и високи стандарти.
Проект „Независим живот в община Септември“ е насочен към хора с увреждания и техните
семейства, хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, живеещи на
територията на община Септември.
Продължителността на проекта е 21 месеца, от които 18 месеца ще се предоставят социалните
услуги. Крайна дата на проекта е 09.02.2018г.
Дейността по проекта на община Септември предвижда доставка на специализирано
транспортно средство за превоз на хора с увреждания, снабдено със специализирано съоръжение
за обслужване на хората.
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Доставка на 1 брой фабрично ново, неупотребявано специализирано транспортно средство –
седем пътника, водач и 1 място за инвалидна количка.
Двигател
Гориво: дизел, емисия на изгорели газове Euro 5
Обем – max 2500 куб.см.
Скоростна кутия – 6 степенна механична
Спирачна система
ESP (електронна стабилизираща програма)
ABS (антиблокираща система на колелата)
ASR (регулатор против приплъзване при потегляне)
EBD (електронно разпределение на спирачното усилие)
Спирачен асистент при потегляне по наклон нагоре
Спирачен асистент прилагащ максимално усилие върху спирачките при внезапно спиране
Задно предаване
Брой врати: 5
Въздушни възглавници за водача и пътника /пътници/ до водача
Предни и задни дискови спирачки
Триточкови предпазни колани на седалките с места за пътници и водача
Бордови компютър
Странични стъкла – поне два с отваряема част
Електически управляеми странични прозорци
Отопление на страничните огледала
Двуместна седалка за пътници до водача с триточкови предпазни колани
Дясна остъклена странична плъзгаща се врата
5-места задни седалки
Топло и звуко изолация на страниците и тавана.
Климатик
Износоустойчиво подово покритие
Ел. стъпало при страничната врата
Вход от задните врати и странична плъзгаща се врата
Специализирана релса на пода за 1 бр. инвалидна количка
Колани за закрепване на инвалидна количка към пода
Три-точков обезопасителен колан за 1 бр. инвалидна количка
Електро-хидравлична платформа за качване/сваляне на пътника с инвалидна количка
Гаранционен срок – min 24 месеца
Автомобилът следва да отговаря на всички изисквания за движение по пътната мрежа на
Република България.
В предлаганата от участниците цена да са включени всички разходи за сертификация на
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превозното средство и за издаване на „Удостоверение за индивидуално одобряване на ново
превозно средство” от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. В предлаганата от
участниците цена да са включени всички разходи за регистрация на превозното средство.
Участниците следва да представят задължително каталози, образци, сертификати, както и/или по
възможност фотографски снимки на автомобила, който се предлага да бъде доставен.
Място на извършване: гр.Септември
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 63 000 лв. без ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: От участие в обществената поръчка се отстранява
участник, за когото е налице което и да е от следните обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 и
7 от ЗОП, както следва:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл.
159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а
и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на
тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2,
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по чл.56, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или
кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата по чл. 54,
ал. 2 от ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието
по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на
управителните или надзорните органи.
Това са лицата, както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския
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закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а
при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския
закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; Когато лицето има повече от един
прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена
територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда
процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват,
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в
която са установени.
На основание чл.97, ал.6 от ППЗОП когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените
поръчки се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
На основание чл.97, ал.6 от ППЗОП декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1,
т.1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки се подписва от лицата, които представляват
участника.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от поръчката. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
За подизпълнителите не следва да са налице основания за отстраняване от поръчката.
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на
договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителите не поставя
условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е
обединение на физически и/или юридически лица.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник,
не може да подава самостоятелно оферта.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: НЕПРИЛОЖИМО
Икономическо и финансово състояние: НЕПРИЛОЖИМО
Технически и професионални способности: НЕПРИЛОЖИМО

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): НЕПРИЛОЖИМО
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
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увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: С – Срок за изпълнение на трансформацията
Тежест: 40
Име: Ф – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС)
Тежест: 60

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 03.08.2016г.

Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 02.11.2016г.

Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 04.08.2016г. – 09:00 часа
Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община
Септември на адрес: гр.Септември, ул.“Александър Стамболийски“ №37а

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [х] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: Проект №BG05M9OP001-2.002-0277
„Независим живот в община Септември” по Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по приоритетна ос 2
«Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване» на Оперативна програма
«Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, която се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Друга информация (когато е приложимо): НЕПРИЛОЖИМО

5

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 27.07.2016г.

Възложител /п/
Трите имена: (Подпис и печат) Марин Василев Рачев
Длъжност: кмет на община Септември
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